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Розглядається задача плоскої деформації 

багатошарової нескінченної  ix  плити на 

жорсткій основі під дією по лінії 01 x  
розподіленого навантаження інтенсивністю F. При 
розв’язку використовується підхід оптимізації 
розрахункової схеми плити [3], для чого плита 
симетрично добудовується відносно поверхні 
контакту даної плити з основою. Плита буде у 
цьому випадку двосторонньо симетрично 
навантаженою відносно серединної поверхні плити, 
а товщина плити збільшиться вдвоє hH 2 . 
Контакт плити з основою відповідатиме умовам 
проковзування без тертя. 

 

 

Рис. 1. Розрахункова схема нескінченної плити на 
жорсткій основі 

 
Для розрахунку НДС полоси плити одиничної 

ширини (рис.1) використаємо уточнену модель [1] 
при утриманні в ній двох невідомих функцій 
поперечного обтиснення )( 11 x  та )( 12 x  і одної 

функції поперечного зсуву )( 111 x  та функції 

тангенціальних зміщень )( 11 xv  на поверхні контак-

ту плити з основою в напрямку 1Ox . Модель має 

вигляд: 
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де )(zij – гіпотетичні функції розподілу зміщень за 

товщиною плити.   
Загальний розв’язок шукаємо у вигляді: 

    kxeDCBAv 11211  .  (2) 

Підставивши (2) в однорідну систему 
розрахункових рівнянь в зміщеннях      puL   із 

[2], отримаємо характеристичне рівняння. 
Розв’язком характеристичного рівняння будуть: 

два нульові корені 021  kk ; чотири пари 

комплексно спряжених коренів ibakk  43 ; 

ibakk  65 ; idckk  87 ; idckk  109 , 

а також два дійсні корені fkk  1211 . 

Оскільки розглядається нескінченно довга 
полоса плити одиничної ширини при 

«зосередженому» навантаженні F, то для точок, 
суттєво віддалених від місця прикладання сили F, 

зміщення 
)(ku  зменшаться до нуля. Тоді розв’язок 

матиме вигляд:    

  )sincos( 6411 bxCbxCeCv ax
 

 fxcx eCdxCdxCe   12108 )sincos( .       (3) 

Подібний вигляд мають розв’язки і для інших 
шуканих функцій t  і 11 . 

Для полоси шириною 1b м ізотропної плити з 
4101E МПа; 25,0  характеристичне рівняння 

матиме вигляд: 

  8102126 007,110747,710296,5 kkk

02,440866,87862,143 246  kkk ,  

а вертикальні зміщення в поперечному перерізі при 
01 x  та 10F  кН/м показано в табл. 1 (варіант 

В1). 
 
Таблиця 1. Величина прогину в центрі  плити  
Варіанти hz / 1 0,8 0,5 0 

В1 55,93 22,32 10,16 0 

В2 
3u , 

мм 57,67 24,09 11,83 0 

 
Також розглянута задача для нескінченної 

ізотропної плити з такими ж пружними 
характеристиками, але з дефектом розшарування 
при 5,0/ hz , що моделюється введенням тонкого 

трансферсально-ізотропного шару 200/)2( hhd   

( hzh 505,05,0  ) з характеристиками пружності 
)1(EEd  ; 3)1( 10/EEd  ; 2/ddd EGG  ; 

0 dd v   (варіант В2 в табл.1). 

З результатів розрахунку (табл. 1) видно, що 
введення шару проковзування дещо збільшує 
величину прогину 3u  під навантаженням. 

Запропонована методика дозволяє отримувати 
аналітичні розв’язки як для однорідних, так і 
багатошарових плит на жорсткій основі при дії 
зосередженого навантаження. Вводячи в плиту 
шари різної жорсткості, можна моделювати різні 
умови контакту, як між шарами плити так і на 
поверхні контакту плити з основою. 
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